Assembleia de Freguesia
União das
das Freguesias de Coja e Barril de Alva

ACTA NÚMERO DOIS
------ Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, às vinte
e uma horas e trinta minutos, reuniu na sede, em Côja, em sessão ordinária a
assembleia de freguesia da União das Freguesias de Coja e Barril de Alva, com a
seguinte ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
------ 1. Tomada de posse do membro António Serra Correia ------------------------------- 2. Intervenção do público --------------------------------------------------------------- 3. Intervenção dos membros da Assembleia de Freguesia ----------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
------ 1. Apreciação e votação do Regimento da Assembleia para o mandato 2013 a
2017

------------------------------------------------------------------------------------

------ 2. Apreciação de uma informação escrita do senhor Presidente da Junta de
Freguesia, acerca da situação financeira, nos termos da alínea v), de n.º 1, do art.
18º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro. -------------------------------------------------- 3. Discussão e aprovação do Plano de Actividades, Orçamento e Grandes
Opções do Plano para o exercício de 2014. ---------------------------------------------------- 4. Discussão e aprovação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas. ---------------- 5. Discussão e aprovação do Mapa de Pessoal para o ano de 2014 de acordo
com a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro. ------------------------------------------------ 6. Discussão e aprovação do Contrato de delegação de competências da
Câmara Municipal de Arganil na Junta de Freguesia. ------------------------------------------ 7. Discussão e aprovação do Acordo de Execução entre a Câmara Municipal de
Arganil na Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------ 8. Ratificação do estatuto de associado na Associação de Freguesias de Direito
Publico de Arganil, assumindo a posição das freguesias agregadas, e nomeação do
representante da freguesia. --------------------------------------------------------------------- 9. Outros assuntos de interesse para a freguesia. ------------------------------------- Estiveram presentes os membros da Assembleia Rui Manuel Freitas Dias, José
Joaquim Marques de Oliveira, Olívia Maria Simões Tavares Correia, Albino Augusto
Alves Tavares, Maria Isabel Neves de Carvalho Gonçalves, José Acácio Gonçalves de
Almeida, Regina Maria Gonçalves das Neves Calinas, Nuno Miguel Pinto Lourenço, e
António Serra Correia.--------------------------------------------------------------------------- Pelo executivo estiveram presentes João Manuel Rodrigues de Oliveira, Luís
Manuel Tavares de Moura e Carlos Alberto Pereira dos Ramos, respectivamente
Presidente, Tesoureiro e Secretário. -----------------------------------------------------União das
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------ Declarada aberta a sessão pelo presidente da Assembleia, este saudou os
presentes e passou de imediato ao ponto um de antes da ordem do dia, com a
tomada de posse do membro António Serra Correia, o qual, após a assinatura do
respectivo auto, proferiu algumas palavras de reconhecimento ao Eng.º João Oliveira
e Dr. Rui Dias pelo cuidado demonstrado pela sua pessoa e pelas diligencias que
efectuaram aquando do seu internamento hospitalar. ----------------------------------------- Não tendo havido intervenção do público, passou-se ao ponto três do período
de antes da ordem do dia. ---------------------------------------------------------------------- Foi dada a palavra ao membro Albino Augusto Alves Tavares que colocou
algumas questões que afectam a vida da comunidade e para as quais pediu a melhor
atenção do executivo, designadamente a falta de sinal de televisão no Pisão, a
questão da ponte da Baralha sobre a ribeira da Mata, cuja falta torna aquele caminho
intransitável, impedindo a circulação naquela via, com todos os inconvenientes e
prejuízos dai resultantes, alguns com gravidade, com seja a impossibilidade de
transitarem viaturas de bombeiros em caso de fogo florestal por a via se encontrar
interrompida há já longos anos. Levantou ainda o problema da marcação de consultas
no Centro de Saúde.----------------------------------------------------------------------------- A algumas destas questões, o senhor presidente da Junta historiou várias das
diligências que até então já foram efectuadas para ultrapassar estas questões.------------- Entrando-se no período da ordem do dia, foi apreciado o Regimento da
Assembleia para o mandato de 2013-2017, tendo o membro Serra Correia elogiado o
documento, achando-o bem elaborado, fazendo votos para que todos saibamos
utilizá-lo bem.------------------------------------------------------------------------------------ Posto o documento à votação foi aprovada por unanimidade. ------------------------- Sobre o ponto dois e após a leitura e o comentário feito pelo Presidente da
Junta sobre a situação financeira da autarquia, passou-se ao ponto três – discussão e
aprovação do Plano de Actividades, Orçamento e Grandes Opções do Plano para o
exercício de 2014. ------------------------------------------------------------------------------ Sobre o Plano de Actividades interviu o membro Serra Correia que o considerou
bem elaborado e ambicioso. Chamou a atenção para os lotes vazios da zona industrial
e para a importância da sua ocupação.--------------------------------------------------------- José Joaquim Oliveira lembrou os quinhentos anos do foral de Coja e a
vantagem da sua comemoração condigna. ---------------------------------------------------- Albino Tavares alertou para baixa qualidade da água da ribeira da Mata como
alternativa de banhos.--------------------------------------------------------------------------- José Acácio fez votos para que no fim do ano, quando se fizer o balanço das
actividades desenvolvidas, ele seja positivo. --------------------------------------------------- Após vários esclarecimentos do presidente da junta de freguesia, o Plano de
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Actividades foi posto à votação, sendo aprovado por maioria, com uma abstenção. -------- Seguiu-se a discussão do Orçamento que após alguns esclarecimentos foi posto
à votação, sendo aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------- Também as Grandes Opções do Plano para o exercício de 2014, após discussão,
foram postas à votação sendo aprovadas por unanimidade. ---------------------------------- Entrou-se depois no ponto quatro da ordem de Trabalhos com a discussão do
Regulamento e tabela geral de taxas. Sobre este ponto foram pedidos esclarecimentos
por Serra Correia e Albino Tavares. O primeiro sobre o valor das taxas do cemitério do
Barril e o segundo sobre as taxas de pedras tumulares. -------------------------------------- Prestados os esclarecimentos pelo executivo, procedeu-se à votação, sendo
este documento aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------- A discussão e aprovação do Mapa de Pessoal para 2014 constante do ponto
cinco reuniu consenso, sendo aprovado por unanimidade. ------------------------------------ Continuaram os trabalhos da assembleia com análise da proposta de delegação
de competências da Câmara Municipal na Junta de Freguesia, constante do ponto seis,
sendo objecto de esclarecimento do executivo o seu não acordo ao valor proposto
para pagamento do serviço prestado pela junta na cobrança das taxas municipais.--------- Posto o documento à votação, foi aprovado por unanimidade, com exclusão do
número cinco do artigo primeiro. -------------------------------------------------------------- Analisado o Acordo de Execução constante do ponto sete e não tendo havido
objecções, foi o mesmo aprovado por unanimidade. ------------------------------------------ Por último, a Assembleia ratificou o estatuto de associado da União de
Freguesias de Coja e Barril de Alva na Associação de Freguesias de Direito Publico de
Arganil e nomeou como representante da desta freguesia naquela Associação o senhor
presidente da junta de freguesia. --------------------------------------------------------------- E não havendo mais nada a tratar, o presidente da Assembleia de Freguesia
encerrou os trabalhos às vinte e três horas e cinquenta minutos. ---------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, a qual, após ter sido
lida em voz alta, vai ser assinada. --------------------------------------------------------

------ O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco ----------
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